LIDERANÇA
Pastor Efetivo
Juarez Rodrigues de Oliveira
3226-6183 / 8874-9391
juarezrol@gmail.com

Presbíteros
Iremar Fernandes – 3224-2214

Diáconos
Antônio Moreira
José Fábio – 3225-8820
Santiago Filho

SAF- Soc. Aux. Feminina
Gláucia D. Ferreira – 3245-1643

Departamento Infantil
Heloísa Helena - 3243-7128

Escola de Artes
Selma Matias – 3224-2214
========================

Nosso endereço
Rua Vicente Lucas Borges, 467
CEP – 58025-510 – Jardim 13
de Maio – João Pessoa (PB).

Nossa Conta
Bco do Brasil Ag. 3204-2
Conta Corrente 30.303-8
CNPJ-08.828.992/0001-51

Dízimos
"Trazei todos os dízimos à
casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e
provai-me nisto, diz o Senhor
dos Exércitos....” (Ml. 3.10).

IGREJA PRESBITERIANA
DO JARDIM 13 DE MAIO

COMUNICAÇÕES
VOCÊ PRECISA SABER!!! – Lemos em Atos 2:42 que os
primeiros cristãos “perseveravam na doutrina dos apóstolos”.
Esse versículo deixa claro que aqueles que são convertidos pelo
poder do Espírito Santo precisam continuar sendo instruídos por
pastores-mestres humanos. Infelizmente, muitos acham que, ao
serem convertidos, viram teólogos automaticamente, e isso é
contrário aos ensinamentos da Palavra. Prestem atenção! O
Espírito Santo, invariavelmente, leva o povo de Deus a se
submeter à Palavra de Deus, pelo ensino de servos preparados
para esse ministério. A conversão é um milagre; o aprendizado,
não. Este requer estudo, perseverança e humildade.
COMPROMISSO E COMPROMETIMENTO – Diante do
compromisso que assumimos com a nossa igreja, encorajamos os
irmãos a que tenhamos o correspondente comprometimento,
indispensável à continuidade da obra para a qual o nosso Senhor
nos comissionou. Lembramos que, entre outras responsabilidades
que assumimos, estamos em plena campanha para construção do
nosso templo. Não tenhamos dúvidas de que “em Deus faremos
proezas” (Sl 60:12).
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NOSSAS
ATIVIDADES

João 14:16, 26; 16:12-13

DOMINGO
9:00h Escola Bíblica.
18:00h Culto de
Adoração.

SEGUNDA
14:00h Culto de
Oração.
14:30h Escola de
Artes.

QUINTA
19:30h Culto de
Doutria e Oração.

NOTÍCIAS DA SAF – Dia 30.07.11 – Visita da Secretária de
Espiritualidade da CNSAF’s. Neste dia teremos uma reunião
festiva às 16:00h, pois receberemos com muita honra a Sra.
Quitéria Bazílio de Oliveira, Secretária de Espiritualidade da
Confederação Nacional das SAF’s. Desde já convidamos todas
as sócias para estarem presentes.

SÁBADO

ANIVERSARIANTES – Dia 04 – Anny Margareth Oliveira
(3226-6183); Dia 06 – Rebeca Barbosa; Dia 18 – Gelza
Azevedo (8800-2204); Dia 26 – Josias Azevedo (8809-4478);
Dia 30 – Iremar Oliveira (3224-2214); Dia 31 – Iraná Simões
(3247-9998). Deus abençoe os seus santos).

SEGUNDA

ORAÇÕES – Não esqueçamos de orar pelos irmãos: Antônio,
Fábio, Lúcia, Pará, Selma, Sílvia, Silvinha, Tiago, Valda, Vera
(irmã de Edna) e Wanda.
OFERTAS – Todos aqueles que ofertarem para a Casa do
Senhor devem observar a instrução bíblica: “Cada um
contribua segundo tiver proposto no coração, não com
tristeza ou por necessidade; porque Deus ama a quem dá com
alegria” (2 Coríntios 9:7).
VISITANTES – Foi bom recebê-los em nossa Igreja. Desejamos
e rogamos as preciosas bênçãos de Deus sobre a vida de todos
vocês. Voltem sempre!

O ENSINO DO ESPÍRITO SANTO

19:30h Discipulado e
Oração.

EXPEDIENTE
PASTORAL
14:30h – Atendimento
no Gabinete.

QUARTA
Visitação Domiciliar, à
tarde.

QUINTA
16:00h– Atendimento
no Gabinete.

SEXTA
Visitação Hospitalar.
Obs. Conquanto o
Pastor esteja sempre
à disposição, as
manhãs são
dedicadas ao estudo.

Queridos, antes da sua morte na cruz, o Senhor Jesus deu instruções aos
seus doze discípulos, entre eles Judas Iscariotes, que depois o trairia.
Jesus os encorajou e lhes fez a promessa de que mandaria o Espírito
Santo para lhes ensinar todas as coisas, e lembrar-lhes de tudo o que
lhes havia dito. Segundo a promessa de |Jesus, o Espírito também os
guiaria a toda a verdade, anunciando-lhes, inclusive, coisas que ainda
haveriam de vir, pois, naquele momento, eles ainda não poderiam
suportar tais revelações. Acontece que muitos crentes leem estas
palavras e reivindicam as promessas de Jesus, achando que o Espírito
Santo lhes fará lembrar o que não sabem, porque nunca aprenderam, ou
que lhes dará novas revelações extrabíblicas. Isto apenas evidencia
desconhecimento da Palavra de Deus. Para poder aplicar uma palavra
bíblica a nós, antes precisamos entender o contexto da mensagem. Não
há nenhuma dúvida de que o Senhor Jesus estava instruindo aos seus
doze discípulos. Portanto, esta palavra foi dirigida originalmente a eles.
Foram eles que conviveram com Jesus e com ele aprenderam durante
três anos. Pois bem, é sobre o conteúdo do seu ensino que Jesus diz aos
discípulos que o Espírito Santo lhes fará lembrar. É bom esclarecer que
o verbo lembrar, por conceito pressupõe conhecimento prévio. Ninguém
pode lembrar o que não viu, ouviu, leu ou aprendeu de alguma forma.
Sobre o ensino do Espírito Santo acerca de coisas que ainda haveriam
de vir, somente os apóstolos tiveram novas revelações e experiências
extraordinárias que lhes foram dadas no decorrer do seu ministério,
como Jesus prometera, capacitando-os a produzir as Escrituras do Novo
Testamento, de Atos ao Apocalipse. Convém lembrar que as mensagens
eram do Senhor Jesus, e não do Espírito Santo. O papel do
Espírito Santo no ensino aos apóstolos era revelar o que ouvia de Jesus:
“porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos
anunciará as coisas que hão de vir (Jo 16:13). Como então aplicar as
promessas do Senhor Jesus a nós? É simples. Tanto o seu ensino pessoal
aos discípulos como o ensino posterior que lhes foi transmitido pelo
Espírito Santo foram escritos para o nosso ensino. Nós, como discípulos
do Mestre, precisamos saber que, diferentemente dos apóstolos, não
recebemos novas revelações à parte do que foi registrado nas Escrituras
Sagradas. Portanto, para que as promessas se cumpram em nós,
precisamos estudá-las com diligência e responsabilidade, confiantes de
que o Espírito Santo nos fará lembrar, no momento oportuno, tudo o que
aprendemos. Sobre as novas revelações, através do estudo diário, o
Espírito Santo nos ilumina e nos ensina a descobrir na Palavra qual a
vontade de Deus, e nos capacita a obedecê-la.
Pr. Juarez Rodrigues

LITURGIA (ORDEM DO CULTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oração Dedicatória. (Todos, em oração silenciosa).
Chamada à Adoração – Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona).
Cântico Congregacional – Hino 26 NC – “Ao Deus Grandioso”.
Leitura Bíblica Alternada – Salmos 119:17-32 (TODOS DE PÉ).
Ações de Graça (Oração).
Cântico Congregacional – Hino 153 NC – “Amparo Divino”.
Cânticos Congregacionais.
Oração intercessória.
Mensagem Bíblica.
Dedicação dos Dízimos e Ofertas – Hino 144 NC – “Segurança e Alegria”.
Oração Final. (TODOS DE PÉ).
Bênção Apostólica e Tríplice amém.

LEITURA BÍBLICA
Salmos 9:1-2 (Leitura Uníssona)
1 - Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas.
2 - Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores.
____________________________________________________________________
Salmos 119:17-32 (Leitura Alternada)
17 - Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra.
18 - Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
19 - Sou peregrino na terra; não escondas de mim os teus mandamentos.
20 - Consumida está a minha alma por desejar, incessantemente, os teus juízos.
21 - Increpaste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos.
22 - Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos.
23 - Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus
decretos.
24 - Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros.
25 - A minha alma está apegada ao pó; vivifica-me segundo a tua palavra.
26 - Eu te expus os meus caminhos, e tu me valeste; ensina-me os teus decretos.
27 - Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas.
28 - A minha alma, de tristeza, verte lágrimas; fortalece-me segundo a tua palavra.
29 - Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei.
30 - Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos.
31 - Aos teus testemunhos me apego; não permitas, Senhor, seja eu envergonhado.
32 - Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração.

SÍMBOLOS DE FÉ
Pergunta nº 20 do Breve Catecismo – Deus deixou todo o gênero humano perecer no estado
de pecado e miséria?
Resposta: Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, eleito
alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça, para os livrar do estado de
pecado e miséria e os trazer a um estado de salvação, por meio do Redentor.

HINOS LITÚRGICOS
26 NC - AO DEUS GRANDIOSO
Senhor Meu Deus, quando eu maravilhado
Os grandes feitos vejo da tua mão,
Estrelas, mundos e trovões rolando,
A proclamar teu nome na amplidão
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Canta minh’alma, então, a ti, Senhor:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
Quando atravesso bosques e florestas
Ouvindo, à brisa, pássaros cantar,
Ou vejo, além, montanhas altaneiras
O teu poder e glória proclamar,
Quando percebo que na cruz maldita,
Por teu amor Jesus morreu por mim,
E me livrou do jugo do pecado,
Ali vertendo sangue carmesim,
Quando, afinal, em resplendor e glória,
Jesus abrir as portas da mansão,
Eu hei de estar de joelhos entre os santos,
Na mais humilde e Vera adoração
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!
E então cantar eternamente ali:
Grandioso és tu, grandioso és tu!

153 NC – AMPARO DIVINO
Com tua mão segura bem a minha,
Pois eu tão frágil sou, ó Salvador,
Que não me atrevo a dar jamais um passo,
Sem teu amparo, Cristo, meu Senhor!

HINOS LITÚRGUCOS
Com tua mão segura bem a minha,
E meu caminho, alegre, seguirei!
Mesmo onde as sombras caem mais escuras,

Teu rosto vendo, nada temerei.
E no momento de transpor o rio
Que tu, por mim, viste atravessar,
Com tua mão segura bem a minha
E sobre a morte eu hei de triunfar.
Quando voltares, lá do céu descendo,
Segura bem a minha mão, Senhor!
E, meu Jesus, conduze-me contigo
Para onde eu goze teu eterno amor. Amém.

144 NC - SEGURANÇA E ALEGRIA
Que segurança tenho em Jesus,
Pois nele gozo paz, vida e luz!
Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou
Mediante o Filho que me salvou!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Conto esta história, cantando assim:
Cristo, na cruz, foi morto por mim!
Inteiramente me submeti,
Plena alegria nele senti.
Anjos, descendo, trazem dos céus
Provas da graça que vem de Deus.
Firmado em Cristo, no seu amor,
Estou contente em meu Salvador!
Esperançoso hei de viver
Por Jesus Cristo, por seu poder.

GUARDE NO CORAÇÃO
Disse Jesus: “O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser
fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo
por mim mesmo” (Jo 7:16-17).

